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MANNETUR 4.  -  6.  juni  2012 : 
 
Manneklubbens årlige Mannetur fra mandag den 4. juni til onsdag den 6. juni er vel overstået. 
Det blev som sædvanlig en meget vellykket tur, som igen var arrangeret af Preben OTA Hansen. 
Stor tak til Preben for et helt igennem flot arrangement. Der er jo intet, som bliver overladt til tilfæl-
dighederne !! 
 
Vi startede 24 veloplagte golfspillere tidligt mandag morgen, med kurs mod Holbæk Golfklubs ba-

ne. Det blev til en oplevelse ud over det sædvanlige. Det var en 
bane med urimelig grov rough. Det kostede mange mistede bolde, 
fordi det ikke var muligt at finde dem i roughen. Desuden storme-
de ”en hel pelikan”, så det var meget begrænsede scores, som 
blev opnået. Men Frede Vest Hansen, Erik Kristoffersen, Kåre 
Andresen  (billedet tv.) blev de mest scorende. Efter at være 
blæst godt igennem kørte vi så til Højby Kro, hvor vi blev indkvar-
teret på nogle lækre værelser, og kunne så slappe lidt af. 
Efter et udsøgt 3 retters gourmetmåltid var der flotte præmier fra 

Dancenter  v/ Tom Hemmingsen og fra Oldfruen v/ Tina Kobbernagel til de 3 bedste. Frede 
Vest Hansen, Erik Kristoffersen, Kåre Andresen . 
Aftenen sluttede af med en gang rafling for de, som havde lyst til det, ellers var der en gang snak 
om dagens spil og andet,  inden man træt tørnede ind. 
 
Tirsdag morgen vågnede vi op til dejlig solrigt vejr, og startede med en god og solid gang mor-
genmad, inden vi skulle spille på Odsherred Golfklubs bane om hovedpræmierne. Banen er en 
meget flot, velholdt og velplejet bane med meget fine fairways. Det blev til en fornuftig gang golf 
for de flestes vedkommende. Efter endt golfspil kørte vi tilbage til hotellet for at lade op til vores 
gallamiddag om aftenen. Endnu engang var det en meget lækker 3 retters gourmetmiddag. Da 
spisningen var vel overstået gik vi over til præmieuddelingen.  
 

 

Der var mange flotte præmier, i alt 12 stk., som var sponseret af DIN TEKNIKER  v/ Dan Kob-
bernagel  og fra Dancenter  v/ Tom Hemmingsen. 
Vinder blev Mogens Hemmingsen med 32 point, nummer 2 blev Kai H Pedersen med 28 po-
int og nummer 3 blev Allan Skatholm ligeledes med 28 point, men med et højere handicap 
end KHP. Derefter var det igen tid til lidt socialt samvær (rafling eller snak). 
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Onsdag morgen var det igen godt og solrigt vejr, og efter endt morgenmad gik turen så til Sorø 
Golfklubs bane. Det er en meget spændende og udfordrende bane, hvilket også viste sig på de 
flestes scorekort. Men der var 2 personer, som spillede ud over det sædvanlige, nemlig Mogens 
Hemmingsen og Kurt A Pedersen, som scorede henholdsvis 38 og 37 point. Denne dag var der 
dog ingen præmier, udover det, at de pågældende kunne blive nedskrevet i handicap.  
Efter endt spil var der bestilt en club-sandwich, som blev indtaget inden turen igen gik tilbage til 
Marielyst efter en meget vellykket tur. 
 
Endnu engang tak til alle for hyggeligt samvær og en speciel tak til sponsorerne Dan Kobbernagel 
og Tom Hemmingsen, og til Preben OTA Hansen som arrangør. 
 
 

Med venlig hilsen 
Kai H Pedersen  

Sekretær Manneklubben 
kaihelvig@gmail.com 
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